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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642290-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesznowola: Usługi transportu odpadów
2020/S 255-642290
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lesznowola
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gminna 60
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Dziubak-Wysokiński
E-mail: rzp@lesznowola.pl
Tel.: +48 227579340
Faks: +48 227579270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lesznowola.eobip.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczonych
przez mieszkańców gminy Lesznowola do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
Numer referencyjny: RZP.271.5.13.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie i prowadzenie przez wykonawcę stacjonarnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Lesznowola oraz
zagospodarowanie dostarczonych odpadów. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na terenie gminy
Lesznowola lub na terenie gminy bezpośrednio sąsiadującej z gminą Lesznowola, w odległości nie większej niż
25 km od granicy gminy Lesznowola.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 294 582.80 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Lesznowola

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w
Szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010);
2) zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów poprzez (odzysk, recykling lub
unieszkodliwienie) musi odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2012 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza
24 wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego;
3) nieruchomość, na której zlokalizowany będzie PSZOK, powinna stanowić własność wykonawcy lub
wykonawca powinien posiadać do niej tytuł prawny na dzień złożenia oferty np. umowa najmu, dzierżawy,
użyczenia lub użytkowania wieczystego;
4) teren PSZOK-u musi być utwardzony oraz wyposażony we wszystkie konieczne instalacje, niezbędne do
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tego typu obiektu, wynikające z obowiązujących przepisów, w tym
urządzenia niezbędne do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych z całości
obiektu zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz spełniający wymagania prawne dot. emisji hałasu i zanieczyszczeń,
warunków sanitarnych, budowlanych, bhp i ppoż.;
5) całość terenu PSZOK musi być ogrodzona w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem ludzi
i zwierząt oraz wyposażony w zamykaną bramę wjazdową;
6) całość terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych musi być oświetlona;
7) teren PSZOK musi być objęty systemem monitoringu;
8) w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu musi znajdować się tablica informacyjna zawierająca godło i
nazwę Gminy Lesznowola, dane wykonawcy, dni oraz godziny pracy PSZOK oraz nr. telefonu i adres e-mail
wskazany przez zamawiającego do zgłaszania reklamacji;
9) Wykonawca musi dysponować odpowiednim do prowadzenia PSZOK wyposażeniem:
a) w kontenery lub pojemniki o odpowiedniej pojemności, w ilości, co najmniej: 1 kontenera lub pojemnika na
każdy zbierany w PSZOK rodzaj odpadu komunalnego, zgodnie z tabelą nr 2 na odpady wielkogabarytowe,
gruz budowlany oraz zużyte opony dopuszcza się utworzenie wydzielonych i zabezpieczonych miejsc do ich
magazynowania. Kontenery, pojemniki oraz miejsca gromadzenia odpadów należy opisać nazwami oraz kodami
odbieranych odpadów;
b) w kontenery lub pojemniki na wymianę w przypadku zapełnienia odpadami kontenerów wymienionych w pkt
A;
c) w co najmniej 1 wagę z ważnym świadectwem zgodności i legalizacji Głównego Urzędu Miar, umożliwiającą
określenie masy odpadów przyjmowanych w punkcie;
d) w przynajmniej 4 miejsca parkingowe dla mieszkańców;
e) w odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp do kontenerów pojazdów
przywożących odpady, jak też wywożących zebrane odpady;
f) w kontener socjalno-bytowy o wielkości odpowiadającej liczbie osób zatrudnionych do obsługi PSZOK-u.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
— cena ofertowa brutto – 60 %,
— aspekt ekologiczny – samochody spełniające europejski standard emisji spalin EURO 6 („E”) – 20 %,
— zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych
defaworyzowanych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zameldowanych na
terenie gminy Lesznowola – 20 %.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 210-513619

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
23/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: JARPER Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1230950562
Adres pocztowy: al. Krakowska 108A, Kolonia Warszawska
Miejscowość: Wólka Kosowska
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-552
Państwo: Polska
E-mail: jarper@jarper.pl
Tel.: +48 227561666
Faks: +48 227561666
Adres internetowy: www.jarper.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 208 998.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
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terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020
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